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Geen volumes, 
wel kwaliteit 
en finesse

Fevia: 
Op weg naar nieuw energieconvenant met overheid
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Geen volumes, 
wel kwaliteit 
en finesse -7,5% tot -20%) is de verlaging aanzienlijk. 

Consumentenorganisatie Test-Aankoop 
heeft  in januari van dit jaar de inspannin-
gen van de voedingsindustrie bevestigd, 
maar ook gewezen op lacunes. Of de zout-
inname werkelijk gedaald is, zal nog moe-
ten blijken op basis van urinetesten. Door 
het zoutgehalte in voedingsmiddelen gelei-
delijk aan te verlagen proeft  de consument 
dit nauwelijks. Moris: “Zo wordt niet alleen 
voorkomen dat de consument zelf zout gaat 
toevoegen, maar ook dat consumenten 
producten met meer zout in het buitenland 
gaan kopen. Een Europese coördinatie is in 
dit opzicht belangrijk.” 

Energiewaarde
“Het heeft  geen zin een bestanddeel, suiker 
of vet te diaboliseren om het probleem van 
overgewicht en obesitas aan te pakken”, zegt 
Moris over het nog te sluiten convenant. 

Het gevaar is bovendien groot dat een bestanddeel gewoon wordt 
vervangen door een ander bestanddeel met misschien evenveel 
energie of zelfs meer. “Wij geloven in een balans tussen energie-
inname en energieverbruik door voldoende lichaamsbeweging.” 
Binnen dit kader is de voedingsindustrie onder andere bereid om 
door productontwikkeling de hoeveelheid vet en suiker in produc-
ten te verminderen, weet Moris. Hij komt wel met een paar voor-
waarden. De industrie zal nooit inleveren op de smaak en de kwali-
teit van haar producten. Verder vindt Fevia ook dat de producten 
die nu op de markt zijn, gewoon in het schap moeten blijven. 
Moris: “Van belang is dat de overheid het wetgevend kader voor 
productinnovatie verbetert en aanpast aan de noden van de indus-
trie.” Deze hebben vooral te maken met de productnaam en de pro-
ductspecifi caties. Voorbeelden: wettelijk gezien moet boter 80% vet 
bevatten anders mag het geen boter heten, hetzelfde geldt voor 

Chris Moris (directeur-generaal Fevia), 
Bernard Deryckere (ceo Alpro en voorzitter 
Fevia Federaal) en Jan Vander Stichele (execu-
tive director Lotus Bakeries en voorzitter 
Fevia Vlaanderen) benadrukken het belang 
van een proactieve houding van de voedings-
industrie, overleg met de overheid en een 
stapsgewijze aanpak van de uitdagingen in de 
voedingsindustrie. 
Voor hij dit toelicht, blikt Moris terug op het 
zoutconvenant dat gezien het succes model 
staat voor het nog af te sluiten energieconve-
nant. “In 2008 hebben we minister Onkelinx 
gezegd dat we ons bewust zijn van de over-
consumptie van zout, niet alleen via de con-
sumptie van verwerkte producten, maar ook 
door gebruik van zout in huishoudens. Afge-
sproken werd dat de industrie haar verant-
woordelijkheid neemt om stapsgewijs het 
zoutgehalte te verminderen. Voorwaarde 
was wel dat de overheid het wettelijk kader 
aanpast, zodat zoutalternatieven gebruikt kunnen worden. 
Daarnaast hebben we de minister ook gevraagd dat de overheid 
de consument sensibiliseert om minder zout te gebruiken. We 
wilden voorkomen dat de consument het zout dat wij uit onze 
producten weglaten, weer gaat toevoegen.”

Strategie werkt
Moris is evenals de beide voorzitters vol lof over de zoutverminde-
ringsresultaten binnen de verschillende voedingssectoren, die 
bevestigen dat de strategie van de Belgische voedingsindustrie goed 
werkt. “Dit tot genoegdoening van de minister”, weet de directeur-
generaal van Fevia. “In september 2013 werden de resultaten van 
een monitoring publiek gemaakt. Vooral in vleesproducten (van 
-16% tot -36%), diverse broodsoorten (-22%), soepen in poeder-
vorm (-17%), bereide maaltijden (-15% tot -29%) en in kazen (van 

Na het succes van het zoutreductieplan is de voedingsindustrie opnieuw in bespreking met de 
overheid om een convenant af te sluiten, maar nu over de energiewaarde van onze voeding. De 
voedingssectoren presenteren alvast tegen eind juni hun productontwikkelingsmogelijkheden. 
Op basis daarvan volgen in het najaar de afspraken over de doelstellingen, aanpak en nodige 
voorwaarden.
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Het suikergehalte in Alpro daalde en 

er kwamen verschillende verpakkings-

groottes. 
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mayonaise, dat in Nederland maar 70% vet mag bevatten. Chocola-
de zonder suiker is geen chocolade, maar heet cacaofantasie. 

De val van light 
Voor Fevia weegt zwaar dat de industrie niet in de val trapt van de 
lightproducten. Moris: “Het gevaar van deze producten is dat deze 
de consument bevestigen in zijn slechte voedingsgewoonten. Hij 
denkt dat hij van lightproducten zo veel mag eten als hij wil en dan 
heeft hij vanuit voedingskundig oogpunt eigenlijk niets gewonnen. 
Hetzelfde geldt voor de voedingsindustrie. “Ook onze product- 
ontwikkelingsinspanningen zijn dan verloren moeite.” 
Jan Vander Stichele, executive director van Lotus Bakeries en voor-
zitter van Fevia Vlaanderen, voegt hieraan toe dat natuurlijk ook de 
portiegrootte – “de grootte van de koekjes” – van belang is voor de 
energie-inname. “Binnen ons bedrijf zien we dit als een belangrijke 
innovatie, waar ook andere bedrijven steeds meer naar kijken bin-
nen hun productportfolio.” Tegelijkertijd gaat het er eveneens om 
dat bedrijven voor de juiste verpakkingen kiezen, afgestemd op het 
gebruiksmoment en -plaats. Grote verpakkingen zijn handig voor 
thuisgebruik, kleinere verpakkingen voor onderweg of voor de 
foodservice of horeca. 
“We geloven in een holistische benadering van product en  
verpakkingen”, vat Moris de strategische keuze van de Belgische 
voedingsindustrie in één zin samen. “Met de ontwikkeling van  

De industrie aan het woord

Portiegrootte en kwaliteit
“Wij focussen ons op portiegroot-
tes en de kwaliteit van onze pro-
ducten”, legt Jan Vander Stichele, 
executive director van Lotus Bake-
ries, uit. “Wij mogen geen stevia 
als suikervervanging gebruiken, 
omdat de EU dit heeft verboden.” 
Voor een aantal producten, zoals 
speculoos, is suiker een essentieel 
ingrediënt omdat het karamelisa-
tieproces voor de unieke smaak 
zorgt.

Voor een aantal producten, zoals speculoos, is suiker een essentieel ingrediënt. 
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Minder suiker
“Het suikergehalte in onze 
sojadrinks (3 gram/100 
gram) is de afgelopen jaren 
stapsgewijze verder vermin-
derd”, weet Bernard Deryc-
kere, ceo van Alpro. “Door 
dit geleidelijk te doen, merkt 
de consument hier weinig 
van.” Daarnaast verkoopt 
het bedrijf producten in ver-
schillende groottes karton-
verpakkingen. 

een product met alleen minder suiker is het probleem van over- 
gewicht niet opgelost.” 

Marketing 
De reclameslogan van de brouwerijsector ‘Bier met liefde gebrou-
wen, drink je met verstand’ zou volgens Fevia de voedingsindustrie 
kunnen inspireren in de marketing van hun hergeformuleerde pro-
ducten met minder suiker en vet. In een dalende biermarkt ontwik-
kelen brouwers steeds meer onderscheidende speciaalbieren, die 
het dankzij de hogere marge en de innovatie heel goed doen in de 
Belgische en internationale markt. Moris: “Onze toekomst ligt niet 
in het volume van de producten, maar in de kwaliteit en de finesse 
die we leveren. Als we daar in innoveren en aan de top staan, gaan 
we een hele mooie toekomst tegemoet.” 

Ketenaanpak
Het is evident dat opnieuw nauw wordt samengewerkt met de dis-
tributie- en handelssector, vertegenwoordigd door Comeos en 
Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel. Moris: 
“We kijken met veel jaloezie naar Nederland, waar de bevoegde 
minister van volksgezondheid alle partijen rond de tafel roept en 
afspreekt wie wat doet. We zijn hiervoor ook vragende partij, maar 
we zitten met de verdeling van verschillende bevoegdheden tussen 
België en de gemeenschappen, wat de zaak een stuk complexer 
maakt. Zo zijn de productnormen en de productdefinities een fede-
rale bevoegdheid. Sensibilisering van het publiek is preventie en 
dus een bevoegdheid van de gemeenschappen. Denk bijvoorbeeld 
aan de campagne ‘Goed in je vel, dat voelt beter’ van de Vlaamse 
overheid.”
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